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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande har genomgått Juridisk
översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ingår i vissa utbildningsprogram och kan även läsas som fristående kurs.
I kursen läggs tonvikten vid reglerna for inkomstbeskattning. Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen
av mervärdesskatt och sociala avgifter. Studierna inkluderar vidare ett tvärvetenskapligt perspektiv genom att
företagsekonomiska moment har integrerats i studierna av vissa skatterättsliga frågeställningar.. Därefter
följer studier i företagsbeskattning, internationell beskattning och skatteprocess. Kursen avslutas med ett
fördjupat studium av vissa skatterättsliga frågeställningar.
Skatt kan endast tas ut med stöd av lag då beskattning innebär en betungande förpliktelse. Dessa principiella
förhållanden om beskattningens fördelning och rättssäkerhetsaspekt har viktiga metodologiska och
vetenskapliga konsekvenser. Det öppnar upp för ett kritiskt förhållningssätt dels avseende skatternas funktion
i samhällsekonomin, dels avseende lagstiftarens ansvar för klar och förutsebar lag och skattebetalarnas ansvar
för lämnande av korrekt information. Beskattningens utformning och genomförande bygger också på andra
vetenskaper såsom företagsekonomi och nationalekonomi. Det innebär att skatter måste diskuteras i
perspektiv av andra vetenskapsdiscipliners utgångspunkter.
Syftet med kursen är att studenterna skall ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt
fokus på reglerna för inkomstskatt och mervärdeskatt.
Förväntade studieresultat
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Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- förstå skattesystemets grundläggande struktur samt uppbyggnad, särskilt i relation till olika
företagsformer,
- ha kännedom om skatterättens roll nationellt och internationellt
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa förmåga att i självständigt, kritiskt och systematiskt analysera juridiska frågeställningar och juridisk
argumentation med utgångspunkt i skatterättslig metod tillämpa och analysera lagregler och andra rättskällor
på skatterättens område,
- identifiera, analysera och bedöma grundläggande skatterättsliga problem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- bedöma och värdera de skatterättsliga konsekvenserna av olika ekonomiska transaktioner
- bedöma och värdera skattesystemets och skatterättens roll och funktion i samhället.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom
– obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna,
– skriftlig flervalstentamen, och
– skriftlig tentamen (salsskrivning).
Vid samtliga seminarier råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett
uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Endast deltagande i den grupp i vilken
studenten är registrerad räknas som närvaro om inte gruppbyte har medgivits i förväg.
Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens
utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i kursbeskrivningen.
Utöver detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift
som kompensation för frånvaron.
Beträffande gruppövningarna råder inte något närvarokrav.
Betygsgraderingen görs på grundval av seminarierna, flervalstentamen och den skriftliga tentamen. Av
kursbeskrivningen framgår maxpoängen för varje examinerande moment samt i förekommande fall
minimipoäng för respektive moment som måste uppnås för att uppnå godkänd. Kursbetyget baseras på en
sammanvägning av dessa moment. De närmare principerna för sammanräkningen anges i kursens
kursbeskrivning.
För övriga examinationsmoment används endast betyget Godkänd (G) respektive Underkänd (U).
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursens undervisningsplan.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den som fått godkänt
betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma
examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot att en annan examinator ska utses.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Som godkänt betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande)
eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
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Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 20 januari 2020.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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